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Abstract 

This study explores Malmö's definition of social sustainability. Social 
sustainability still lacks a universal definition, creating a wide margin of 
interpretation and free space to act or not to act. The concept has grown as a topic 
on the political agenda and the City of Malmö has in recent years launched major 
projects to influence the social sustainability in a positive direction. Among other 
things, "Commission for a socially sustainable Malmö" has taken shape. Its 
purpose is to, through scientific research, work out how the city should go about 
making the best possible way to reach a long-term socially sustainable city. By 
reviewing official documents from the City of Malmö this study will show how 
the city of Malmö themselves choose to define social sustainability. Health and 
equality is the largest global factors for social sustainability according to Malmö. 
Health affects our immediate survival and studies show that equality in society 
affect health. Malmö also includes knowledge as a significant determinant of 
health and equality. Furthermore, this study compares Malmö with nine of 
Sweden's major cities to show different interpretations of social sustainability. 
The comparison shows that Malmö has treated the subject social sustainability in 
a greater extent than the other nine cities.   
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1. Inledning 

Sedan Brundtlandkommissionen presenterade sin rapport 19871 har begreppet 
hållbar utveckling i mångt och mycket infiltrerat stora delar av vårt samhälle. 
Dagligen möts vi av rubriker, annonser, sociala medier etc. som alla hänvisar till 
hållbar utveckling på något sätt. Hållbara stadsdelar, hållbar miljöhantering, 
hållbar framtid, hållbara företag, akademiska utbildningar i hållbar utveckling2 
osv. Detta vittnar om den samtida genomslagskraft Brundtlandrapporten har fått 
och hur stora delar av världen har varit villiga att implementera dessa tankar i 
planeringen för framtiden. Genom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska 
en hållbar utveckling kunna bli verklighet, men detta baserat på att alla tre pelare 
får växa parallellt då de är inbördes beroende av varandra.  

Många skribenter hävdar att sociala hållbarheten ofta kommer i skymundan 
till fördel för ekonomisk och framförallt ekologisk hållbarhet.3 Vad detta beror på 
menar många är bristen på en definition vad social hållbarhet faktiskt innebär och 
hur det ska uppnås. Begreppet har ett brett spektra och en given konsensus och 
allmängiltig definition finns ännu inte. Trots detta har begreppet implementerats 
på flera håll och framför allt inom kommunal verksamhet. På grund av den 
allmängiltiga definitionen inte finns har kommunen möjlighet att själva tolka 
begreppet utifrån sina egna värderingar och behov. Detta skapar utrymme för 
begreppet att utvecklas efter behov och sin samtid. Det skapar också utrymme att 
misstolka begreppet och dess funktion vilket kan tänkas undergräva social 
hållbarhet som en del i att nå hållbar utveckling. 

Just nu gör Malmö stad många och stora satsningar för att främja social 
hållbarhet. Staden som tidigare var känd som en förebild ur ekologiskt 
hållbarhetsperspektiv, med satsningar som Bo014, har nu valt att lägga mer krut 
på den sociala hållbarhetsaspekten. Vi kan på Malmö stads hemsida ta del av 
områdesprogrammen, vilket syftar till att främja social hållbarhet i några av 
Malmös mest utsatta stadsdelar.5 I Malmö hölls även seminariet ”Social 
hållbarhet: Socialt - Lokalt – Glokalt”6 av Kommissionen för ett socialt hållbart 
Malmö, också kallat Malmökommissionen. Även Malmökommissionen, vilken 
jag återkommer till senare, är en satsning Malmö stad gjort för att finna strategier 
med vetenskaplig bas för att främja social hållbarhet i staden.7  
 

”Den sociala hållbarheten är en prioriterad fråga för Malmö, vilket 
visar sig genom initiativ som områdesprogrammen och 
kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. För att arbetet ska bli 
framgångsrikt måste de tre hållbarhetsdimensionerna balanseras 
mot varandra i det kommunala arbetet och social tillväxt, liksom 
övriga dimensioner av tillväxt, måste kunna mätas.”8 
 

 

                                                
1 WCED (1988) 
2 Linköpings universitet (2012-05-20) 
3 Hutchins & Sutherland (2008) 
4 Malmö stad 1 (2012-05-20) 
5 Malmö stad 2 (2012-05-20) 
6 Malmö stad 3 (2012-05-20) 
7 Malmö stad 4 (2012-05-10) 
8 Malmö stad 14 (2010)  
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Malmös engagemang för de sociala hållbarhetsfrågorna har vuxit de senaste åren 
och blivit en tydlig punkt på den politiska agendan då staden har ansetts vara icke 
hållbar för sina invånare. Genom medias uppmärksammande har gemene man 
kunnat ta del av både kaoset som präglat staden i form av våldsamheter, upplopp 
och beskjutningar9 men också, nu på senare tid, av de stora satsningar som görs 
för att ”läka stadens sår”10. Malmö har omnämnts som en dual stad och har 
utmaningar när det gäller segregation, barriäreffekter och en delad 
befolkningsutveckling.11 Det kan tänkas vara nödvändigt för Malmö att arbeta 
med övergripande strukturer, långsiktiga lösningar och medborgardialog12  för att 
ta itu med de problem staden har.  

Baserat på ovanstående ville jag undersöka den sociala hållbarheten i 
Malmö mer. Uppenbart är att de har visioner om hur ett socialt hållbart Malmö 
kan skapas. Viljorna, engagemanget och incitamenten finns där men samtidigt kan 
det vara svårt att få till snabba lösningar på akuta problem. Vid första anblick på 
Malmös hemsida märks det att ett engagemang runt social hållbarhet har fått fäste. 
Men samtidigt som Malmö har ett stort fokus på sociala hållbarhetsfrågor nu är 
staden fortfarande en aktör i en global neoliberalistisk struktur som präglar 
stadsutvecklingen i mångt och mycket. Detta kan tänkas komplicera arbetet för en 
stad med sikte på socialt hållbarhet då vinst och välfärd kanske inte alltid är 
förenligt, men detta lämnar jag till ett annat uppsatsämne. 

Utifrån hur Malmö definierar det sociala hållbarhetsbegreppet vill jag titta 
närmare på hur väl detta överensstämmer med vad som finns skrivet på ämnet 
men också undersöka hur andra större städer i Sverige väljer att definiera det. Har 
städerna olika infallsvinklar? Har de fokus på olika komponenter de menar ingår i 
social hållbarhet?  

I denna uppsats kommer jag alltså presentera offentligt material från Malmö 
stads hemsida som behandlar begreppet social hållbarhet. Utifrån detta ämnar jag 
analysera hur Malmö förhåller sig till social hållbarhet som teori och vad det 
teoretiska begreppet innefattar. Slutligen kommer jämförelsen med andra svenska 
städer där jag tittar närmare på hur Malmö förhåller sig till dessa. 
 
 
 	  

                                                
9 Brandoné, B. Upplopp med bränder och stenkastning (2007) 
10 Sandström, D. Malmö – staden som ska läkas (2012) 
11 Mukhtar-Landgren, D. (2005) 
12 Malmö stad 5 (2012-05-21) 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Många menar att de tre aspekterna av hållbarhetsbegreppet inte får samma 
utrymme på den politiska agendan i dagsläget. Det mesta fokus hamnar på 
miljöaspekten av begreppet vilket utelämnar de andra två.13 I vissa fall är sociala 
och ekonomiska aspekter inte alls medräknade. Då de tre aspekterna är ömsesidigt 
beroende av varandra för att uppnå en hållbar utveckling kan det tänkas att lika 
utrymme ges och inte premiera ett utav dem.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den sociala hållbarheten hanteras 
som begrepp i Malmö stad. Genom att granska olika dokument från Malmö stad 
vill jag skapa en djupare förståelse kring hur begreppet behandlas enligt deras 
beskrivningar. Eftersom det inte råder konsensus kring begreppet social hållbarhet 
och vad det faktiskt innebär vill jag även undersöka hur Malmö förhåller sig till 
andra större tätorter i Sverige. Den mest centrala delen blir att undersöka vilka 
parametrar Malmö stad väljer att inkludera i begreppet, vad de beskriver som 
viktigt och hur de talar om social hållbarhet.  

 
 

Min frågeställning ser ut som följande: 
 

Hur operationaliseras begreppet social hållbarhet i Malmö? 
 
• Hur definierar Malmö stad social hållbarhet i de olika dokumenten?  

 
• Hur behandlar andra större svenska städer social hållbarhet som 

begrepp i förhållande till Malmö? 
  

                                                
13 Littig, B. & Grießler, E. Social sustainability: a catchword between political 
pragmatism and social theory (2005) 
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1.2 Avgränsningar  

För denna uppsats har jag avgränsat mig till Malmö stad som studieobjekt. Detta 
för att Malmö omtalats mycket den senaste tiden, genom sina satsningar för att 
”läka staden”, genom de oroligheter som präglat staden och genom insatser för att 
öka attraktiviteten.14 Staden är mycket intressant på många sätt, dock har jag valt 
att avgränsa denna uppsats till social hållbarhet och hur Malmö behandlar detta 
högaktuella ämne. Då social hållbarhet kan innefattas av väldigt många 
komponenter ämnar jag inte undersöka på vilka sätt Malmö implementerar social 
hållbarhet i form av satsningar på integration, utbildning, funktionsblandning eller 
liknande. Min studie innefattas därför av Malmös sätt att hantera social hållbarhet 
som begrepp och inte hur det praktiseras. Därför har inte heller alla åtgärder och 
begrepp i dokumenten analyserats utan fokus har legat på Malmös sätt att uttrycka 
ex. ”Social hållbarhet innebär…” 

I denna uppsats ämnar jag inte inbegripa ekonomisk eller 
ekologisk/miljömässig hållbarhet i någon utsträckning. Detta för att avgränsa 
arbetet till social hållbarhet och fokusera på detta begrepp. Dock presenteras alla 
hållbarhetsaspekterna kort.  

I analysen jämför jag Malmö med andra städer i Sverige. Dessa kommer inte 
behandlas på samma nivå som Malmö utan fungera som jämförelseanalys för hur 
begreppet används runt om i Sverige. De städer jag valt ut för detta ändamål var 
från början de tio största städerna i Sverige. Då inte alla av dessa behandlade 
social hållbarhet på respektive hemsida fick jag välja nästa stad i 
storleksordningen. Dock, för att inte städerna skulle skilja sig allt för mycket åt 
ansåg jag att en gräns för 100 000 invånare eller mer var rimlig. Därav blev 
jämförelsen bara med nio städer, då nästa stad på tur (Gävle) endast har ca 95 000 
invånare15 för tillfället.  

 
 
  

  

                                                
14 Sandström, D. (2012) 
15 SCB 1 (2012) 
 



 
 

8 

2. Bakgrund 

I styckena nedan har jag valt att gå igenom bakgrunden för Brundtlandrapporten, 
Malmö stad och Malmökommissionen. Brundtlandrapporten ligger till grund för 
hur vi talar om hållbar utveckling idag, vilket motiverar mitt val av att använda 
mig av den. Malmös bakgrund är intressant utifrån den analys som senare 
genomförs. Malmökommissionens texter utgör en stor del av studien och därför 
gör kommer en kort presentation av kommissionen för att kunna återkoppla till 
denna senare. 
 
 
 

2.1 Brundtlandrapporten 

Hållbar utveckling, som vi benämner det idag, förekom först i den s.k. 
Brundtlandrapporten ”Our common future” (Vår gemensamma framtid) från 
1987. Rapporten utarbetades av World Commission on Environment and 
Development (WCED), där dåvarande norska statsministern Gro Harlem 
Brundtland var ordförande. WCED är också känt som Brundtlandkommissionen 
och är en oberoende och fristående specialkommission tillsatt av FN.16 

Under 1970 och 1980-talet blev problematiken kring miljö och utveckling 
ett växande diskussionsämne och allt fler blev varse om att jordens resurser är 
ändliga och att vi måste ta hand om den miljö vi lever i på ett bättre sätt. Där av 
kom FNs generalförsamling överens om att något behövde göras för att kunna 
minska eventuella katastrofala följder i framtiden och gav därför WCED i uppgift 
att utarbeta en rapport kring ämnet 1983.17 Syftet var att skapa strategier och 
handlingsprogram som skulle generera hållbar utveckling, dvs. utvecklingsarbete 
som driver samhället framåt men inte påverkar kommande generationer negativt. 
Brundtlandkommissionen definierar det som ”… utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina.”18 Man ansåg att världen behövde bli bättre på att använda 
sina resurser, vara mer miljömedvetna och arbeta därefter. Syftet var också att 
skapa större möjligheter för internationella samarbeten för olika länder, i olika 
utvecklingsstadier och ta fram gemensamma och ömsesidiga mål som tar hänsyn 
till de ömsesidiga förhållandena mellan människor, resurser, miljö och utveckling. 
Detta var gemensamma problem som man ansåg skulle lösas genom 
gemensamma åtgärder. Man skulle också undersöka hur vi internationellt kan visa 
mer miljöhänsyn på ett mer effektivt sätt.19 

Rapporten är uppdelad i tre delar med varsin rubrik: gemensamma problem, 
gemensamma uppgifter och gemensamma strävanden. I avsnitten presenteras de 
hotbilder som upptäckts och vilka områden man anser är viktiga att fokusera 
hållbarhetsarbetet på som t ex. matförsörjning, industrier och produktion, 
befolkningsfrågor, arter och ekosystem, energiutvinning och urbana utmaningar. 

                                                
16 WCED (1988) s. 7 
17 WCED (1988) s. 7f 
18 WCED (1988) s. 57 
19 WCED (1988) 
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Till sist går rapporten också igenom tillvägagångssätt för att uppnå målen för en 
hållbar utveckling.20 

 FN:s konferens i Rio (Riokonferensen) 1992 handlade om utveckling och 
miljö.21 Där utarbetades de tre pelare varpå hållbar utveckling vilar idag; 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Konferensen kom fram till att det 
mellan dessa tre komponenter finns en interdependens som är nödvändig för att en 
hållbar utveckling ska vara möjlig. 

 
 
 

2.2 Malmö 

Malmö blev en svensk stad 1658 efter att tidigare varit danskt. Staden hade då 
3000 invånare.22 Idag lever tusen gånger fler människor i Malmö vilket gör staden 
till tredje störst i Sverige. Dessa människor blir ständigt fler och idag har man har 
räknat att de berikar stadens mångfald med 175 olika nationaliteter.23 Vägen till 
det Malmö vi kan se idag har inte utgjorts av en jämn utveckling utan har 
beskrivits som en berg- och dalbana.24 

Malmö utgjordes tidigare till stor del av industriell verksamhet och 
produktion, där varvsindustrin var väldigt betydelsefull. Mycket av industrin 
utgjordes av storskalig produktion av lågteknologiska konsumtionsvaror som 
sköttes av ett fåtal stora företag, företag Malmö var beroende av.25 Flera tusen 
malmöbor sysselsattes inom industrin och mest känt är kanske varvsindustrin med 
Kockums i spetsen. Under 1960-talet blomstrade verksamheten och Malmö 
ansågs vara landets främsta tillväxtcentrum. Dock avtog tillväxttakten under de 
nästkommande decennierna och Malmö avindustrialiserades med kulmen under 
1980- och 1990-talen.26   

Produktionen flyttade utomlands och Malmö drabbades av en djup 
depression med massarbetslöshet. 30 000 invånare, av mer välbeställd sort, 
lämnade staden till fördel för kranskommunernas villabyggnationer. Samtidigt tog 
Malmö emot en stor mängd flyktingar vilket bidrog till att 
befolkningssammansättningen förändrades.27 Höga utgifter och minskade 
skatteintäkter bidrog till en enorm kris som slog Malmö hårt. Genom att 
implementera ett skatteutjämningssystem i början på 90-talet lyckades man 
stabilisera Malmös situation.28  

Staden valde att, som många andra postindustriella städer, sadla om och 
satsa på något som kunde föra Malmö in i framtiden. Satsningen gjordes på 
kunskap och 1997 etablerades Malmö högskola samtidigt som allt fler 
kunskapsintensiva industrier fick möjlighet att etableras i staden.29  

                                                
20 WCED (1988) 
21 Lehtonen, M. The environmental–social interface of sustainable development: capabilities, social capital, 
institutions (2004) s. 200 
22 Malmö stad 6 (2011) 
23 Malmö stad 6 (2011) 
24 Möllerström, V. Malmös omvandling från arbetarstad till kunskapsstad (2011) s. 72 
25 Dannestam, T. Stadspolitik i Malmö: Politikens meningsskapande och materialitet (2009) s. 114 
26 Dannestam, T. (2009) s. 114 
27 Dannestam, T. (2009) s. 114 
28 Dannestam, T. (2009) s. 114 
29 Mukhtar-Landgren, D. Den delade staden – Välfärd för alla i kunskapsstaden Malmö (2006) 
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Befolkningen var i mångt och mycket inte formad efter den nya 
kunskapsintensiva marknaden vilket skapade ett stort glapp mellan människor, 
bostadsområden och deras rörelsemönster i staden.30 Istället för den förväntade 
positiva effekten skapade detta en dual stad där majoriteten fortfarande var 
arbetslösa f.d. arbetare samtidigt som det breddades väg för en välutbildad 
samhällsklass.31  

Satsningarna på kunskap har gett viss utdelning och 2009 hade nästan 25 % 
av befolkningen minst tre års eftergymnasial utbildning.32 Jämfört med år 1990 då 
samma siffra för minst tre års eftergymnasiala studier var 9,5 %.33   

Malmö har i vår samtid kallats Sveriges mest segregerade stad.34 Den består 
av tio stadsdelar som var och en arbetar med lokaldemokrati lett av 
stadsdelsfullmäktige och arbetar med förskola, äldreomsorg, stadsbibliotek osv.35 
Variationen och diversifieringen inom staden är stor. I ena delen av staden finns 
Västra Hamnen, Bo01-projektet med exklusiva bostäder byggt i hållbarhetens 
tecken som fick stort internationellt erkännande. I andra änden av staden finner vi 
dess motpol – Rosengård. En produkt av miljonprogrammet (år 1965-75) där Le 
Corbusier-inspirerade betongblock fungerar som hemvist för fler personer än 
planerat. Som ett minne från den blomstrande industristaden finns områden som 
Davidshall. Detta är ett klassiskt exempel på en stadsdel som genomgått en s.k. 
gentrifiering dvs. gamla slitna bostäder (ex. f.d. arbetarkvarter) som renoverats 
och på så vis stigit i värde. Detta får den ursprungliga invånaren att flytta från 
området då det blivit för dyrt att bo kvar, en s.k. socioekonomisk skiftning.36  

Idag har staden passerat 300 000 invånare och ständigt ökar antalet. Bara 
2010 flyttade över 20 000 personer till Malmö, vilket gav en befolkningsökning 
på över 5 000 personer samma år.37 
 
 
 

2.3 Kommission för ett socialt hållbart Malmö 

Kommission för ett socialt hållbart Malmö tillsattes under 2010 med uppgift att 
finna långsiktiga lösningar på socialt ohållbara problem. Malmökommissionens 
syfte är att är att ”… utarbeta förslag till strategier för att minska skillnader i 
hälsa och förbättra livsvillkoren bland Malmöborna.”38 Enligt den forskning som 
gjorts på Malmö visade det sig att det skiljde sju år i medellivslängd mellan två 
stadsdelar. Detta menar Malmö visar på den nedåtspiral staden befinner sig i vad 
gäller hälsa och jämlikhet. Skillnaderna utgörs av olika faktorer som utbildning, 
arbete, boendeform och kapital (ekonomiskt och socialt) vilket man menar 
påverkar den goda hälsan i stor utsträckning. Kommissionens förhoppning är att 

                                                
30 Mukhtar-Landgren, D. (2006) 
31 Mukhtar-Landgren, D. (2006) 
32 Malmö stad 7 (2009) 
33 Malmö stad 7 (2009) 
34 Bagge, P. Segregerad stad – segregerad skola (2004) 
35 Malmö stad 8 (2012) 
36 Pacione, M. Urban Geography: a global perspective. (2009) s. 211f 
37 Malmö stad 6 (2011) 
38 Malmö stad 4 
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skapa långsiktiga lösningar för människornas hela livsförlopp som får en positiv 
inverkan på den sociala hållbarheten i staden.39  

Inspirationen för arbetet återfinns i WHO:s40 (World Health Organization) 
rapport ”Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation” 41  (Closing the Gap in a 
generation) från 2008 vilken beskriver omfattningen och följderna av global 
social orättvisa. Där hävdas att den sociala hållbarheten är en fråga om liv och död 
vilken tar lång tid att rätta till, minst en generation. Detta har 
Malmökommissionen tagit fasta på och har utarbetat tre prioriterade mål: barn och 
ungas uppväxtvillkor, demokrati och inflytande i samhället samt sociala och 
ekonomiska förutsättningar.42 I dessa punkter inkluderas både den fysiska och 
psykiska ohälsan som problemområden som kommissionen anser måste åtgärdas 
för att staden ska bli hållbar.  
  

                                                
39 Malmö stad 9 
40 World Health Organization (www.who.int)  
41 Kommissionen för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (2008) 
42 Malmö stad 9 
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3. Teori  

Grunden för teoriavsnittet är hållbar utveckling och social hållbarhet i synnerhet. I 
följande text redogör jag för begreppet och tar upp vilka olika delar som kan 
förekomma inom diskussioner kring social hållbarhet. Begreppet hållbar 
utveckling har fått enorm genomslagskraft i vår tid men har också kritiserats För 
att skapa lite nyans till begreppet och min teoridel vill jag sist i avsnittet 
presentera lite av den kritik som finns mot hållbar utveckling.  

3.1 Hållbar utveckling 

I beskrivningar av hållbar utveckling finns en tydlig 
interdependens mellan ekonomi, ekologi, och sociala 
aspekter.43 Dessa tre utgör stommen för vad 
Brundtlandrapporten har skildrat som hållbar 
utveckling, även om de tre pelarna först blev till efter 
Rio-konferensen 1992.44 ”Hållbar utveckling kan 
definieras som utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina.”45 Även vikten av en jämn fördelning av 
resurser såväl inom som mellan generationer betonas. Trots att begreppet är vida 
känt och använt, är det svårt att hitta allmängiltiga förklaringar av vad begreppet 
faktiskt innebär. Brundtlandrapporten gav inte heller någon klar vägledning kring 
hur begreppet ska realiseras i praktiken.46  

Den ekologiska hållbarheten var den pelare som först fick uppmärksamhet 
genom Brundtlandrapporten. Världen gjordes då uppmärksam på att förändringar 
behövde ske kring hushållningen av naturresurser och utsläpp av miljögifter för 
att värna om jordens ekosystem men också för människans möjlighet att kunna 
leva på stora delar av vår jord.47 Detta menade man var starkt kopplat till 
ekonomi, då stora mängder naturresurser överexploaterades och miljögifter 
släpptes ut i naturen för ekonomisk vinning. Man menade även att det fanns en 
snedfördelning av tillväxten vilket påverkade människan negativt, liksom att rika 
länder överexploaterade fattiga för egen ekonomisk vinning. Därför var en jämn 
fördelning av den ekonomiska tillväxten (som bör vara av god kvalitet), liksom en 
rättvis fördelning av de ökade resurserna ett villkor för hållbar utveckling.48 
Människan skulle lära sig och uppmuntras att leva på ett sätt som tog hänsyn till 
miljön. Genom att handla rätt skulle detta förändra förutsättningarna ekologiskt 
välmående men också för de människor som lever under mer utsatta förhållanden. 
Genom att inte överexploatera områden i fattiga länder kunde människor bo i 
dessa områden utan att fara illa av utsläpp. ”I grund och botten är en hållbar 
                                                
43 Hutchins, M. J. & Sutherland, J. W. An exploration of measures of social sustainability and their 
application to supply chain decisions. (2008) 
44 Lehtonen, M. (2004) 
45 WCED (1988) s. 57 
46 Fegler, C. & Unemo, L. Vad är hållbar utveckling? (2000) 
47 WCED (1988) Förord 
48 Fegler, C. & Unemo, L. (2000) 
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utveckling en förändringsprocess inom vilken exploatering av resurser, 
inriktningen av investeringarna, orienteringen av den tekniska utvecklingen och 
de institutionella förändringarna äger rum på ett balanserat sätt och förstärker 
både nuvarande och framtida möjligheter att tillfredsställa människors behov och 
anspråk.”49  

De tre hållbarhetsaspekterna är ömsesidigt beroende av varandra vilket 
betyder att dessa tre pelare måste verka parallellt för att vi ska kunna leva i ett 
hållbart samhälle (se figur 1). Det betyder att de inte heller får undergräva 
varandra, då riskerar utvecklingen att inte vara hållbar.  

Hållbar utveckling kan tänkas skapa ett underlag för det utvecklings- och 
planeringsarbete som drivs i många städer/regioner idag och kanske inte helt 
sällan även är målet med utvecklings- och planeringsarbetet. Till exempel är 
trygghet i staden väldigt aktuellt för stadsplaneringen idag.50 

Förhoppningen är att kunna tillgodose alla hållbarhetsaspekter för att på så 
vis kunna skapa förutsättningar för t ex. god stadsutveckling. Michael Pacione 
menar dock att det är svårt det är för städerna att implementera 
hållbarhetsaspekterna då det kan finnas motsättningar mellan deras hållbarhetsmål 
och utveckling. Med tanke på den mångfald som finns inom städer är det också 
svårt att tillämpa hållbar utveckling i allmänhet.51  

 
 

 

3.2 Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten anses av vissa vara underprioriterad de andra två 
aspekterna i hållbarhetsdiskursen. Likaså anses den vara den svagaste pelaren av 
de tre, baserat på att den har väldigt dålig teoretisk underbyggnad.52 Den sociala 
aspekten har ännu inte fått samma genomslagskraft som ekonomisk och framför 
allt ekologisk hållbarhet, även om den är på frammarsch. Den sociala hållbarheten 
har varit svårare att definiera och då den givits fokus har juridiska frågor, hälsa 
och säkerhet varit de främsta utgångspunkterna. Vad man inte har behandlat i lika 
stor utsträckning är kulturella och etiska följderna av beslutsfattandet.53 Enligt 
författare kring ämnet social hållbarhet finns ingen given konsensus kring 
begreppet och dess innebörd.54 Många olika aspekter tolkas in och det kan också 
vara därför denna, liksom de andra två hållbarhetsaspekterna är svårhanterade och 
svåra att definiera. Nedan presenteras några av de definitioner som finns av 
hållbar utveckling. 
 
Dempsey et al. menar även de att definitionen är otydlig men allmänt accepterad 
ändå.55 De vill peka på att lite fokus har legat på just social hållbarhet men att 
social sammanhållning, socialt kapital, inkludering och exkludering har varit mer 

                                                
49 WCED (1988) s. 60 
50 Olsson (2012) s. 1 
51 Pacione, M. (2009) s. 608 
52 Lehtonen, M. (2004)  
53 Hutchins, M. J. & Sutherland, J. W. (2008) 
54 Dempsey, N., Bramley, G., Power, S. & Brown, C. The Social Dimension of Sustainable Development: 
Defining Urban Social Sustainability. (2009) s. 290  
55 Dempsey et al. (2009) s. 289 
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omskrivna ämnen.56 De påstår att det finns två undergrupper till den urbana 
sociala hållbarheten, vilka är social rättvisa (equity) och hållbarheten av 
gemenskap (sustainability of community).57 De påtalar även Malmö som en stad 
som ligger i framkant vad gäller att vara en hållbar stad, tillsammans med 
Barcelona och Amsterdam. Anledningen till att de talar om just urban social 
hållbarhet grundar sig i argument om att den sociala hållbarheten är en produkt av 
den miljö vi lever vår vardag i och väldigt många människor lever i någon typ av 
urban miljö. Vi är i väldigt stor utsträckning påverkade av vilka bostadsområden 
vi lever i, hur närmiljön är utformad samt i vilken grad vi känner oss välkomna, 
inkluderade och trygga. Dempsey et al har satt samman en lista över vad social 
hållbarhet kan innebära, utifrån den litteratur de har studerat:58 

 
 
Non-physical factors  

o Education and training 
o Social justice: inter- and intra-generational 
o Participation and local democracy 
o Health, quality of life and well-being 
o Social inclusion (and eradication of social exclusion) 
o Social capital 
o Community 
o Safety 
o Mixed tenure 
o Fair distribution of income 
o Social order 
o Social cohesion 
o Community cohesion (i.e. cohesion between and among different groups) 
o Social networks 
o Social interaction 
o Sense of community and belonging 
o Employment 
o Residential stability (vs. turnover) 
o Active community organizations 
o Cultural traditions 

 
Predominantly physical factors 

o Urbanity 
o Attractive public realm 
o Decent housing 
o Local environmental quality and amenity 
o Accessibility (e.g. to local services and facilities/employment/green space) 
o Sustainable urban design 
o Neighbourhood 
o Walkable neighbourhood: pedestrian friendly 

 
 
Som synes är det många ”trivselfaktorer”, dvs. icke fysiska, som är viktiga för en 
socialt hållbar stad. Människorna i staden ska ha möjlighet till utbildning och 
självförverkligande, trygga bostadsområden med gemenskap och 
sammanhållning. De ska också ha tillgång till socialt kapital och interaktion samt 
möjlighet att utöva kulturella aktiviteter och kunna arbeta. Många av målbildens 
                                                
56 Dempsey et al. (2009) s. 290 
57 Dempsey et al. (2009) s. 292f  
58 Dempsey et al. (2009) s. 291 
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icke fysiska punkter är handlar om jämställdhetsaspekter så som social rättvisa, 
delaktighet och lokal demokrati, social integration (och utrotning av social 
utestängning) och rättvis fördelning av inkomster. De fysiska faktorerna är något 
färre och flytande i sin beskrivning. De fysiska faktorerna innefattar att bostäderna 
ska vara anständiga, det ska vara fotgängarvänligt, stadsplaneringen ska vara 
hållbar och tillgängligheten till arbete/skola/service ska vara god. Beskrivningarna 
av den byggda miljön är väldigt diffusa och svårbestämda. Dempsey et al menar 
att trots bristande enighet inom teori och politik finns återkommande faktorer som 
social sammanhållning, socialt kapital, integration och bra livsmiljöer vilka anses 
vara mycket positiva för social hållbarhet.59  

Michael Pacione (2009) påpekar att social hållbarhet är ett 
multidimensionellt begrepp och måste omfatta den centrala frågan om hur 
människor väljer att leva sina liv. Pacione menar att ett socialt hållbart samhälle 
innefattar följande faktorer: säkerhet, hälsa, jämlik tillgång till bostäder, 
samhällsservice och rekreation, full tillåtelse för kultur och andliga behov.60 Han 
nämner även att målen för hållbarhet inte är förenliga med kapitalismens mål och 
kommer att mötas av motstånd från inrotade vanor.61 Pacione beskriver social 
hållbarhet som en rad åtgärder och strategier som syftar till att förbättra 
livskvaliteten och ge lika tillgång till, och fördelning av, rättigheter för 
användande och ianspråktagande av den naturliga och byggda miljön. Detta 
innebär en förbättring av befolkningens levnadsvillkor genom att minska 
fattigdomen och öka tillfredsställandet av grundläggande behov.62 

Sören Olsson menar att den obestämda definitionen fyller en funktion 
genom att social hållbarhet är ett orienterande begrepp som anger riktning, vilket 
samtidigt leder till förvirringen kring betydelsen. ”… begreppet visar på ett 
perspektiv som handlar om en möjlig framtid”63 men vad denna innefattar beror 
på situation och värderingar. Olsson menar att dessa värderingar varierar över 
tiden men att just nu har trygghet i stadsmiljön stort fokus i 
planeringssammanhang.64 Genom att begreppet inte är styrande, utan orienterande 
öppnar det upp för att omforma, utveckla och möjliggör för flexibilitet. Det skapar 
också förutsättningar för att ge fler möjlighet och frihet att påverka utvecklingen 
av begreppet med nya tankar, kunskaper och idéer. Även om detta kan anses 
väldigt godtyckligt menar Olsson, att det som sedan tidigare finns skrivet om 
ämnet har några tydliga riktlinjer vilket tillskriver social hållbarhet innebörd och 
tillämpning.65 Olsson menar att diskussionen kring social hållbarhet hittills 
mestadels har kretsat kring den ekologiska hållbarheten och hur förutsättningar 
ska skapas för att människan ska ges möjlighet att agera så miljövänligt som 
möjligt.66 Även om Olsson understryker vikten av denna definition är social 
hållbarhet betydelsefullt i sig. Litteraturen kring social hållbarhet beskriver 
Olsson som tudelad men kompletterande där två huvudsakliga aspekter tas upp: 
välfärd och kapaciteten att lösa problem.67  

                                                
59 Dempsey et al. (2009) s. 292 
60 Pacione, M. (2009) s. 186 
61 Pacione, M. (2009) s. 186 
62 Pacione, M. (2009) s. 607 
63 Olsson, S. (2012) s. 1 
64 Olsson, S. (2012) 
65 Olsson, S. (2012) s. 2 
66 Olsson, S. (2012) s. 3 
67 Olsson, S. (2012) s. 3 
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Välfärdsperspektivet syftar till att alla människor ska leva i acceptabla miljöer 
under acceptabla villkor och att en ungefärlig rättvis fördelning av livskvalitet 
finns. Detta kopplas ofta till politiska åtaganden, fördelningspolitik och 
rättviseaspekten. Människan ska ha möjlighet att påverka sin livssituation, känna 
sig trygg och ha möjlighet till självförverkligande genom ex. utbildning. ”Om 
välfärden hotas, viktiga värden inte längre tillfredsställs är det en källa till 
samhällelig oro, konflikter, upplopp, bråk och ytterst kanske i revolution.”68 
Olsson menar att mer jämställda samhällen tenderar att fungera bättre i olika 
avseenden än mer ojämlika samhällen. Stor inkomstspridning korrelerar med de 
faktorer som mäter välfärden som t ex psykisk och fysisk hälsa, livslängd och 
välbefinnande.69 Med det menar Olsson att en mer rättvis fördelning av välfärden 
och social hållbarhet har starka band sinsemellan. Resonemanget styrker han med 
att hänvisa till Richard Wilkinson & Kate Picketts bok ”Jämlikhetsanden”.  

Problemlösarkapaciteten handlar om sociala systems kapacitet att lösa 
problem och hantera intressen. Då problem uppstår i alla typer av miljöer är det av 
stor betydelse för hållbarheten att det finns möjlighet att hantera och lösa dessa.70 
”Problemlösarkapaciteten är central för alla sociala system - familj, grupper, 
städer och stadsdelar, nationer – och visar på det ansvar som vi alla har inför det 
vi är del av.”71 För att ha kapacitet att lösa problem är vi beroende av 
handlingskraften hos enskilda individer och av styrningsmekanismer i samhället 
vilka kan delas in i fyra sektorer vilka har en lång tradition av problemlösande 
inom och mellan sig: det offentliga systemet (politik och administration), 
näringslivet, civilsamhället och familj- och vänkretsen.72 Dessa sektorer bygger på 
en kulturellt förankrade traditioner som under årens lopp har formats och 
omformats för att passa rådande ideologiska uppfattning.73 Olsson skriver att 
dessa sektorer inte helt sällan verkar gränsöverskridande, t ex ser vi kommunala 
bolag bildas (offentligt system + näringsliv) och privata aktörer tar över det som 
tidigare varit av kommunalt ansvar (näringsliv + offentligt system).74 

 
 

 

3.3 Kritik mot hållbar utveckling  

David Reid75, forskare i humanekologi vid universitetet i Edinburgh, har skrivit en 
introduktion till hållbar utveckling där han också ger begreppet viss kritik. Han 
menar på att det är orealistiskt att prata om hållbar utveckling då vi inte vet vad 
kommande generationer kommer att ha för behov. Enligt Reid kan vi inte heller 
veta om det går att förbereda för framtiden och framtida utmaningar samtidigt 
som vi ska kunna möta våra behov idag. Vidare spekulerar han kring om hållbar 
utveckling kommer att få någon riktigt genomslagskraft på den politiska fronten. 
Hela idén kring hållbar utveckling bygger på gemensamma aktioner för att vi ska 
se önskvärda resultat vilket också betyder att politiker runt om i världen måste 
                                                
68 Olsson, S. (2012) s. 3 
69 Olsson, S. (2012) s. 3 
70 Olsson, S. (2012) s. 3 
71 Olsson, S. (2012) s. 6 
72 Olsson, S. (2012) s. 6-7 
73 Olsson, S. (2012) s. 7 
74 Olsson, S. (2012) s. 7 
75 Reid, D. Sustainable Development: An introductory guide. (1995) Introduction 
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jobba för dessa mål vilket kan vara ytterst problematiskt. Framför allt kan detta 
tänkas vara ett problem för stater som inte är så utvecklade och präglas av 
korruption och politiskt förtryck. Han menar på att det är problematiskt att sätta 
upp samma mål för länder som befinner sig på helt olika plan i utvecklingen. 
Ytterligare ett problem kan vara att begreppet är för brett och lämna mycket fritt 
tolkningsutrymme för olika parter att missbruka. Likaså ifrågasätter han top-
down-styrningen av problematiken kring hållbar utveckling och den byråkrati som 
tidigare har fått styra och som har undergrävt vad vi nu gemensamt ska kämpa 
för.76 

Erik Swyngedouw har också kritiserat hållbar utveckling i sin text 
”Impossible ”Sustainability” and the political Condition”.77 Där beskrivs den 
paradox som finns inom hållbar utveckling och hur motsättningarna inte står i 
proportion till varandra. Han vill understryka att det inte finns en universallösning 
på så omfattande problem som det talas om inom hållbar utveckling. Vidare 
menar han att vi inte kommer närmare lösningar på verkliga politiska och 
miljömässiga problem om vi räds en apokalyps vi inte vet kommer inträffa.78 
Felet ligger i, menar han, att miljöutmaningarna det påstås att vi står inför, har fått 
sådan omfattning att det inte fattas några politiska beslut av värde.79 

  Swyngedouw belyser den förkärlek människa har för att kontrollera över 
sin omgivning, vilket visas tydligt genom dagens försök till framställning av 
artificiellt kött, stamcellsforskning och att återanvända avloppsvatten som 
dricksvatten. Samtidigt som vi arbetar för att jorden ska tillbaka till något slags 
”utgångsläge” (klimatmässigt) driver vi teknologin längre och längre från detta 
utgångsläge, vilket skapar en paradox i vår utveckling. Swyngedouw vill också 
påpeka den absurditet som uppstår när mycket fokus ges något vi inte kan 
kontrollera men att det är så svårt att ta politiska beslut som på ett mer direkt sätt 
kan påverka vår omgivning för bättre sociala förhållanden, något vi i betydligt 
större utsträckning kan kontrollera.80 Han kommenterar också på hållbarhet som 
en trend. Flertalet institutioner, organisationer och företag benämner sig som 
hållbara i sin utformning. Detta menar han inte är så märkligt så flertalet 
självfallet är för hållbarhet och en hållbar utveckling och inte emot – något annat 
vore besynnerligt.81 Frågan är dock hur vi faktiskt implementerar hela 
hållbarhetskonceptet i olika verksamheter. 
 
 
 

3.4 Kritik mot social hållbarhet 

På grund av bristande konsensus kring begreppet social hållbarhet är det 
svårtolkat och kanske ännu svårare att implementera. Hur olika verksamheter ska 
gå tillväga för att tillgodose social hållbarhet kan tänkas utebli just pga. bristande 
förklaringar på vad det faktiskt är och innebär. Den kritik jag har funnit har också 
kommenterat just på tolkningsutrymmet som lämnas för social hållbarhet.  
                                                
76 Reid, D. (1995) 
77 Swyngedouw, E. Impossible ”Sustainability” and the Postpolitical Condition” (2007) 
78 Swyngedouw, E. (2007) s. 13f 
79 Swyngedouw, E. (2007) 
80 Swyngedouw, E. (2007)  
81 Swyngedouw, E. (2007) s. 20 



 
 

18 

Kristen Magis och Craig Shinn82 ger begreppet social hållbarhet viss kritik. De 
menar att även om begreppets definition befinner sig under uppbyggnad saknas 
fortfarande en tydlig definition och detta skapar problem ur ett 
hållbarhetsperspektiv.83 Magis och Shinn skriver vidare att hållbarhet baseras på 
systemteori, förutsett att samhället, miljön och ekonomin är ömsesidigt beroende 
komponenter i ett större system. De menar att systemet bara kan hållas vid liv så 
länge varje beståndsdel av systemet fungerar som de ska. För att fullständigt 
kunna urskilja och dra nytta av det social hållbarhet innebär behöver det till fullo 
förstås som fenomen skiljt från, om än beroende av, ekologi och ekonomi.84  

Även Markku Lehtonen ger begreppet kritik och menar på att den sociala 
hållbarhetsaspekten inte kan analyseras genom samma analytiska ram och med 
samma verktyg som den ekologiska och ekonomiska. Detta menar han på grund 
av att det är svårt, om inte omöjligt att kvantifiera sociala företeelser. Social 
hållbarhet är också reflexivt, har många dimensioner och samtidigt är ”det 
sociala” av relationell karaktär vilket försvårar analysen ytterligare.85  

David K. Foot och Susan Ross86 menar på att breda definitioner sällan 
gynnar diskussionen kring ett begrepp eller ett ämne. Likaså är det med social 
hållbarhet där ingen tydligt guidning finns för hur vi ska hantera och diskutera 
ämnet och inte heller för hur vi faktiskt ska uppnå social hållbarhet. De menar att 
det stora utrymmet som lämnas åt begreppet skapar en konflikt mellan 
formulering och tolkning. Detta medför även oenighet mellan olika aktörer då det 
ännu inte finns någon gemensam uppfattning för hur social hållbarhet ska tolkas 
och förstås.87 Dock kan man ana en framväxande konsensus kring begreppet men 
denna finns inte i precisa formuleringar och beskrivningar ännu. Därför måste 
tydliga policydokument utarbetas för att minska vår nedåtgående spiral. Foot och 
Ross menar också att den sociala hållbarheten är kontextspecifik och den vi är 
minst bekanta med utav de tre hållbarhetsaspekterna. Policydokument måste 
skapas, implementeras och efterföljas om social hållbarhet ska kunna uppnås.88 
  

                                                
82 Magis, K. & Shinn, C. Emergant principles of social sustainability (2009) s. 16 
83 Magis, K. & Shinn, C. (2009) s. 16 
84 Magis, K. & Shinn, C. (2009) s. 16 
85 Lehtonen, M. (2004) 
86 Foot, D. K. & Ross, S. Social sustainability (2004)  
87 Foot, D. K. & Ross, S. (2004)  
87 Foot, D. K. & Ross, S. (2004) 
88 Foot, D. K. & Ross, S. (2004)  
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4. Metod och material 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning har jag valt att använda mig av 
kvalitativ metod i form av textanalys. Genom att granska dokumentation som 
Malmö stad tillhandahåller, lättillgängligt för sin publik, vill jag undersöka hur väl 
de speglar den definition de gjort av begreppet social hållbarhet. Textanalysen och 
den argumenterande texten finner jag lämplig för mitt ändamål då offentliga 
dokument ofta syftar till att övertyga sin publik om att det resonemang de för är 
korrekt.  
 
 
 

4.1 Textanalys 

Kristina Boréus behandlar textanalysen som forskningsmetod i ”Texter i vardag 
och samhälle”.89 Hon beskriver att texter har en förmåga av att påverka samhället 
genom att ha inverkan på människans verklighetsuppfattning och samhällssyn. 
Genom texterna skapas våra föreställningar om hur samhället är konstruerat och 
hur det fungerar. Därigenom skapas också värderingar samt relationer mellan 
människor och mellan grupper. Boréus menar att även människors och gruppers 
identitet kan skapas genom texterna genom att tillskriva dem vissa egenskaper.90 
”Genom att analysera texter studerar vi alltså en viktig aspekt av det som bygger 
upp människors föreställningar om samhället, som påverkar relationer mellan 
grupper och som bidrar till att skapa och upprätthålla vissa relationer.”91 Vidare 
kan vi också studera textens förmåga att ge uttryck för rådande föreställningar om 
samhället och dess relationer.  

 Genom att tillämpa denna metod i min studie gavs jag ett brett arbets- och 
analysområde. Då jag valde att granska offentliga dokument, publicerade av 
Malmö stad förutsatte jag att dessa är till för att forma uppfattningar om samhället 
och om grupper i samhället i den riktning Malmö vill arbeta. ”Textens förmåga att 
ge uttryck för rådande föreställningar” kopplar jag till hållbar utveckling och dess 
relevans för vår samtid. Stora delar av det material som publiceras från kommuner 
i Sverige har idag någon anknytning till hållbar utveckling och många städer säger 
sig vilja ha en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Då Malmö 
har öppnat ögonen för den sociala dimensionen av hållbar utveckling tolkar jag 
även detta som ett uttryck för rådande föreställningar.  

 
 
 

4.2 Tillvägagångssätt 

Mitt ämne var inte solklart från början, utan har formats under arbetets gång. Från 
att ha diskuterat social hållbarhet på både en politisk och en praktiserande nivå 
landade jag i att göra en begreppsdefinition utifrån Malmös perspektiv. Jag 
                                                
89 Boréus, K. Texter i vardag och samhälle (2011) kap. 9 
90 Boréus, K. (2011) s. 131-132 
91 Boréus, K. (2011) s. 132 
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startade genom att göra eftersökningar på Malmös hemsida för att skapa mig en 
uppfattning om det överhuvudtaget skulle gå att genomföra min studie. Då jag 
upplevde att jag fann material på området började jag även samla in material för 
mitt teoriavsnitt samt bakgrundsavsnittet. Tanken var att jag skulle haft möjlighet 
att intervjua en tjänsteman på Malmö stad som arbetar ingående med social 
hållbarhet. Då tjänstemannen inte fanns anträffbar inom tidsramen för denna 
uppsats fick jag stryka det momentet, även om det varit ett önskvärt inslag. Den 
litteratur jag använt mig av har varit i form av både tryckta och digitala texter, 
böcker och artiklar. Jag upptäckte att väldigt mycket finns skrivet på ämnet 
hållbar utveckling, och framför allt ekologisk hållbarhet. Då jag koncentrerade 
mitt område till social hållbarhet i första hand fanns ett något mindre urval men 
jag fann det jag sökte. Jag blev tidigt varse om komplexiteten i begreppet social 
hållbarhet och att någon konsensus ännu inte finns kring betydelsen och 
innebörden. Därför tyckte jag det skulle vara intressant att undersöka hur Malmö 
förhöll sig till andra svenska städer gällande social hållbarhet. Jag valde ut nio av 
de största städerna, med över 100 000 invånare och undersökte hur de definierade 
social hållbarhet och gjorde till sist en jämförelse av dessa. 

Denna uppsats är naturligtvis färgad av mig som författare. Jag är medveten 
om att mina åsikter och kunskaper skapar en bild av studien som kanske hade sett 
annorlunda ut med en annan författare. Mitt intresse för den sociala hållbarheten 
har varit stort och också varit fokus för mycket av mina tidigare studier där jag 
också påpekat den underprioritering jag upplevt att social hållbarhet har fått i 
jämförelse med, framför allt, ekologisk hållbarhet. Min utgångspunkt är också att 
de tre hållbarhetsaspekterna fortfarande får olika mycket uppmärksamhet, vilket 
motiverade mitt val av ämne. 
 
 
 

4.3 Val av material  

Det material jag har valt att använda mig av har jag inhämtat via Malmö stads 
hemsida. Detta i form av digitala offentliga dokumentationer som finns 
lättillgängligt för allmänheten, vilka också kan tänkas vara målgruppen för 
dokumenten. Dessa dokument behandlar och definierar på något sätt social 
hållbarhet vilket motiverar mitt val av dessa. Stigendal och Östergren fungerar 
som språkrör för Malmö stad då de båda finns att tillgå på Malmös hemsida; 
Stigendal genom sin artikel och Östergren genom sin post som kommissionär i 
Malmökommissionen. 
 
Mikael Stigendal är professor i sociologi och en utav de 14 kommissionärerna i 
Malmökommissionen. I 25 år har han oavbrutet bedrivit forskning om Malmö och 
utarbetat det underlag som används för Malmökommissionens diskussioner och 
arbete.92 I rapporten ”Malmö – den delade kunskapsstaden” skriver Stigendal om 
hur viktigt det är med kunskap är för en god utveckling av staden. Han medger att 
Malmö har utvecklats mycket under de 25 år han har studerat staden men att 
kunskapsframgångarna bara har gynnat vissa delar av befolkningen.93 

                                                
92 Stigendal, M. Malmö – De två kunskapsstäderna. (2012) 
93 Stigendal (2012) s. 7 
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Delrapporten 2012-03-06 är Malmökommissionens egen tolkning av sitt uppdrag, 
vilket de erhållit av kommunstyrelsen i Malmö. Delrapporten går igenom vad 
kommissionen genomfört hittills men också hur arbetet ska fortlöpa. 
Per-Olof Östergren är överläkare i socialmedicin och också han kommissionär i 
Malmökommissionen. I sin föreläsning, som finns tillgänglig på Malmö stads 
hemsida talar han om hur hållbar utveckling i grund och botten handlar om 
människans överlevnad och hur social hållbarhet genom god hälsa spelar en 
betydande roll.94  

Jag har också valt att undersöka Malmö stads översiktsplan. I skrivande 
stund håller Malmö stad på att ta fram en ny översiktplan för 2012 vilken kommer 
att färdigställas under slutet av 2012 och beslut fattas kring denna under mitten av 
2013. Detta betyder att det inte finns någon färdig version av den i dagsläget. 
Dock finns mycket av materialet presenterat på hemsidan (www.malmo.se/op) 
och i samrådsunderlaget/planstrategin.95 Där lägger Malmö fram sina visioner om 
hur en växande stad ska se ut och vilka mål och visioner som är önskvärda och 
eftertraktade.  

Senare i analysen har jag valt att göra en jämförelse mellan Malmö och nio 
andra större städer i Sverige. Informationen för denna jämförelse har jag inhämtat 
genom enkla sökningar på respektive stads hemsida. Ibland har jag fått arbeta mig 
igenom flera långa texter för att finna en liten definition, vilket också visar hur 
städerna tillämpar begreppet i olika stor utsträckning.  
 
För min analys har jag i huvudsak använt mig av: 

 
Stigendal, M. Malmö – de två kunskapsstäderna (2012), Malmö Stad 

Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Delrapport 2012-03-06 (2012), Malmö stad 

Östergren, P-O. Föreläsning: Social hållbarhet och hälsans ojämlikhet (2012-04-13) 

Malmö stad. Översiktsplan för Malmö 2012: Samrådsunderlag/planstrategi (maj 2011) 

 

 

 

4.4 Källkritik 

De källor jag valt att använda mig av är samtliga hämtade från Malmö stads 
hemsida. Per-Olof Östergrens föreläsning och delrapporten har komponenter av 
samma slag, vilket är en naturlig följd av att Östergren också är kommissionär för 
Malmökommissionen. Om fler dokument på området funnits publicerade på 
ämnet social hållbarhet hade detta kunnat stärka min analys ytterligare. De utvalda 
är också de som på något sätt definierar social hållbarhet i sin text, vilket 
avgränsade mängden dokument som fanns tillgänglig.  

Det teoretiska underlag jag använt mig av har fått styras av tillgängligheten 
och relevansen. Mycket litteratur finns på området men mycket av samma sort där 
samma diskussionen bekräftas av föregående text. Sörens Olssons text som jag 
använt som teoretiskt underlag är använt av Göteborgs stad som förklaring på vad 
de menar med social hållbarhet. 
                                                
94 Östergren, P-O. Social hållbarhet och hälsans ojämlikhet. (2012) 
95 Malmö stad 10: Översiktsplan för Malmö 2012: Samrådsunderlag/planstrategi (2011) 
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5. Analys  

Malmö har en bred tolkning av begreppet social hållbarhet och i de dokument jag 
använt för min analys dyker många definitioner upp. I detta avsnitt presenteras 
den analys jag har gjort utifrån teorin och det utvalda materialet. Till sist 
presenteras en jämförelse mellan Malmö och de svenska städer jag valt att 
undersöka. 
 
 
 

5.1 Vad menar Malmö att social hållbarhet är? 

”Malmö ska vara en attraktiv och en hållbar stad”, så skriver de i 
samrådsunderlaget för översiktsplanen 2012. De bekräftar också att ekologisk, 
ekonomisk och social hållbarhet är ömsesidigt beroende av varandra och att en 
hållbar utveckling nås genom att samtliga hållbarhetsaspekter tillgodoses och är 
ömsesidigt beroende av varandra. 96  

Liksom teoretikerna inom social hållbarhet (ex. Foot & Ross, Olsson) 
bekräftar även Stigendal att en klar definition av begreppet inte existerar.97 Likaså 
är Malmös definitioner baserade på olika komponenter. T ex menar Per-Olof 
Östergren, i sin föreläsning att social hållbarhet utgörs av befolkningens goda 
hälsa, vilken jag återkommer till lite senare.98 Detta överensstämmer med listan 
Dempsey et al.(vilken jag hädanefter kommer referera till som Dempsey-listan) 
har konstruerat där en av de icke-fysiska faktorerna för social hållbarhet är 
”health, quality of life and well-being”.99 Hälsa är även en utav de faktorer 
Michael Pacione menar att ett socialt hållbart samhälle innefattas av.100 En annan 
faktor Malmö menar är viktig för den sociala hållbarheten är kunskap. I ”Malmö 
– de två kunskapsstäderna” vill Stigendal peka på vikten av en utbildad 
befolkning för en god utveckling. Han belyser också korrelationen mellan 
kunskap och hälsa, där en ökad kunskapsnivå är önskvärt om hälsan ska bli bättre 
hos hela befolkningen.101 Även Dempsey-listan bekräftar att kunskap är en viktig 
del av den sociala hållbarheten, liksom Olsson påpekar vikten av att människan 
ges möjlighet till självförverkligande genom t ex utbildning.102 Jämställdhet är 
också ett återkommande tema i Malmös dokument. Östergren talar i sin 
föreläsning om hur viktig jämställdheten är för social hållbarhet vilket bekräftas 
av Sören Olsson.103 De har båda valt att referera till samma studie av Richard 
Wilkinson & Kate Pickett (Jämlikhetsanden, 2010) som genom omfattande 
forskning visar på att mer jämställda samhällen mår bättre än de samhällen där det 
finns stora skillnader inom befolkningen. Även Stigendal menar att 
motsättningarna i staden ökar då klyftan mellan människor ökar,104 vilket också 

                                                
96 Malmö stad 10 (2011) s. 4 
97 Stigendal, M. (2012) s. 105 
98 Östergren, P-O. (2012) 
99 Dempsey et al (2009) s. 291 
100 Pacione, M. (2009) s. 186 
101 Stigendal, M. (2012) s. 7 
102 Olsson, S. (2012) s. 3 
103 Östergren, P-O. (2012)  
104 Stigendal, M. (2012) 
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överensstämmer med ett par punkter på Dempsey-listan (fair distribution of 
income, social inclusion).105  

Dessa tre begrepp återkommer i Malmös texter och vävs på olika sätt 
samman med varandra. Hälsan, jämlikheten och kunskapen är återkommande i 
alla dokument från Malmö stad, dock framställs det som att hälsan är något 
överordnad de andra två, då den ser till människans direkta överlevnad. 

 
 

 

5.2 Interdependens inom social hållbarhet 

Det underlag jag har bearbetat finns en tydlig interdependens mellan olika 
faktorer som Malmö anser är viktiga för social hållbarhet. Hälsa och jämlikhet 
vävs samman i texterna liksom kunskapen. Även bostäderna och jobben får visst 
utrymme men framställs mer som subgrupper till hälsan och jämlikheten som står 
i fokus. 

Basen för allt hållbarhetsarbete måste vara människans överlevnad, menar 
Per-Olof Östergren i sin föreläsning.106 Jorden kommer med största sannolikhet 
överleva människan med så lång tid att själva jordens överlevnad, utan människan 
på den, inte kan vara av större betydelse. Ska människan klara sig behöver hon ha 
god hälsa, vilket Östergren menar är grundläggande. Hälsan blir på så sätt en 
väldigt viktig komponent och ett viktigt mått för den sociala hållbarheten.107 
Likaså menar Malmökommissionen att hälsan är viktig för den sociala 
hållbarheten, speglar den, samtidigt som hälsan utgör ett bra mått på hur hela den 
hållbara utvecklingen ser ut i staden.108  

Östergren talar vidare i sin föreläsning om hur den hierarkiska 
samhällsordning vi lever i är avgörande för vårt hälsotillstånd. Den som befinner 
sig högst upp i hierarkin klarar sig generellt sett bäst medan den som befinner sig 
längst ner ofta har de sämsta förutsättningarna för överlevnad. Detta inkluderar 
dock inte de individer som har gjort avvikande livsstilsval, som t ex rökning. Han 
menar på att de socialt konstruerade strukturer vi lever i påverkar hälsan oerhört 
mycket. Detta har man kunnat se hos både hos djur och hos människor, att var vi 
befinner oss i hierarkin påverkar vår psykiska och fysiska hälsa. Ett skifte i 
hierarkin kan också förbättra eller försämra vår hälsa beroende av om vi förflyttas 
upp eller ner i ordningen.109 För att då uppnå bättre hälsa borde klyftorna mellan 
människorna i samhället minska, vilket även Olsson, Pacione och Dempsey et al 
bekräftar i sina texter mer eller mindre direkt. En minskad klyfta mellan 
människor leder inte bara till ökat samförstånd mellan människor och 
samhällsinstitutioner och främjar social hållbarhet utan ökar också 
förutsättningarna för hållbar ekonomi och ekologi.110 Malmökommissionen menar 
också att hälsan påverkas av att en stad inte är socialt hållbar. Både fysiska och 
psykiska besvär uppstår i segregerade samhällen utan tillit mellan dess invånare. 
Kan man minska de sociala skillnaderna och förbättra hälsan hos en utsatt 

                                                
105 Dempsey et al (2009) s. 291 
106 Östergren, P-O. (2012) 
107 Östergren, P-O. (2012) 
108 Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Delrapport 2012-03-06. (2012) 
109 Östergren, P-O. (2012) 
110 Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012) s. 11 
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befolkning kan man också förbättra den ekonomiska och ekologiska 
hållbarheten.111  

Vidare menar Malmökommissionen att jämlikheten har koppling till 
faktorer i det ekonomiska systemet genom arbetsmarknaden, 
lönebildning/spridning, fördelningspolitik m.m. vilket påvisar sambandet mellan 
hållbarhetsaspekterna.112 Bortsett från ovanstående talar Malmö inte så ofta direkt 
om befolkningens inkomstskillnader även om de indirekt åsyftar densamma. 
Malmö skriver dock på sin hemsida vid ”Jobb i Hyllie – Socialt ansvarstagande:  

 
”För oss är social hållbarhet att sträva efter ett samhälle där alla 
människor har samma möjligheter till arbete och självförsörjning. I 
den strävan samverkar vi med företag som delar vår syn och som vill 
bidra till ett Malmö där alla människor har lika möjlighet till arbete 
och självförsörjning.”113 

 
Här anspelar Malmö på målet om att alla människor ska ha möjlighet att livnära 
sig på sitt arbete och därmed kanske också minska inkomstspridningen. Olsson är 
lite mer direkt i sin formulering då han trycker på att en stor inkomstspridning har 
ett samband med ohälsa och lågt välbefinnande.114  

Malmö vill också poängtera vikten av att ha ett arbete för den sociala 
hållbarheten i staden. Detta nämner de som en utav de viktigaste punkterna, i 
översiktsplanen 2012, för en ökad social men också ekonomisk hållbarhet.115 I 
samma dokument tar de, utöver arbete och försörjning, upp att utbildning, 
integration och ett minskat utanförskap som exempel på vad som är viktiga frågor 
för social hållbarhet.116 Även Stigendal knyter an till utbildning och menar på att 
om hälsan ska förbättras i Malmö måste också kunskapsnivån höjas, för alla. 
Framförallt borde Malmö satsa på mer kvalitetskunskap för att vinna framgång, 
menar Stigendal. Han beskriver hur den kvantifierade kunskapssyn som har 
präglat Malmö hittills bara gynnar vissa delar av befolkningen och är en produkt 
av ”… den utvecklade form av social integration som kan kallas hegemoni”117 där 
faktakunskaper räknas som en maktfaktor. Det är också den kvantifierade 
kunskapen som vunnit genomslagskraft inom den finansiella tillväxtmodellen. 
Motsättningarna i staden menar Stigendal fördjupar klyftan mellan människor och 
skapar ökad ojämlikhet. Den kunskapssyn som är starkt kopplad till kvantitativ 
kunskap med finanskapitalistiska förtecken hjälper inte utvecklingen utan ökar 
istället motsättningarna. Genom att satsa mer på kvalitativ kunskap och det 
produktiva kapitalet kan Malmö bli en kunskapsstad utan motsättningar, enligt 
Stigendal.118 Får kvalitetskunskapen mer fokus och utrymme kan Malmö fånga 
upp den kompetens staden rymmer och på sikt skapar detta bättre förutsättningar 
för Malmöbornas hälsa.119 Dempsey et al och Olsson stödjer resonemanget om att 
utbildning fyller en viktig funktion för social hållbarhet. Stigendal har dock tagit 

                                                
111 Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012) s. 11 
112 Kommission för ett socialt hållbart Malmö (2012) s. 24 
113 Malmö 11 
114 Olsson, S. (2012) s. 3  
115 Malmö stad 12 (2011) s. 21 
116 Malmö stad 12 (2011) s. 12 
117 Stigendal, M. (2012) s. 7 
118 Stigendal, M. (2012) 
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ett steg till i diskussionen och menar på att Malmös position i den globala 
kapitalistismen skulle stärkas av att satsa på mer kvalitativ kunskap.120  

Liksom tidigare nämnt påtalar även Stigendal den uteblivna definitionen av 
social hållbarhet. Därför har han istället valt att tala om social sammanhållning, 
vilket definieras av den franske sociologen Émile Durkheim.121 Durkheims idé 
vilar i tanken om att samhället är större än människan själv, varav hon är beroende 
av den sociala struktur hon omges av. Människan är också beroende av andra 
människor och där av är också solidaritet, gemensamma värdegrunder och lojalitet 
är grundläggande för ett sammanhållet samhälle. I ett allt mer diversifierat och 
individualiserat samhälle, där oberoende och individualitet är prioritet, kommer vi 
längre bort från Durkheims tankar om social sammanhållning.122 Durkheims 
tankar har fått genomslag i EU-politiken och Stigendal menar att social 
sammanhållning är ett bra begrepp att använda för problematiken.123 Även 
Dempsey-listan tar upp sammanhållning, både social och samhällelig, som något 
viktigt för social hållbarhet, dock nämns det inte av någon av de andra 
teoretikerna. Dempsey-listan tar också upp begrepp som socialt kapital och även 
”social order” vilket skulle kunna likställas med vad Östergren menar som det 
sociala kontraktet. 

Östergren talar om vikten av socialt kapital och det sociala kontraktet för en 
socialt hållbar utveckling. Han menar på att det sociala kapitalet är viktigt för 
människans hälsa, då människor med lågt socialt kapital har låg tillit till 
samhället. Områden där dessa människor bor har också sämre hälsa, högre 
stressnivå och känner sig ofta otrygga. Det sociala kapitalet och jämställdhet, 
menar Östergren är starkt sammanbundna. De två korrelerar och då jämställdheten 
är låg är det troligtvis också hög spridning av socialt kapital. I mer jämställda 
samhällen har det sociala kapitalet lägre spridning, vilket betyder att alla individer 
i så fall skulle tjäna på ett mer jämställt samhälle enligt Östergren. Han 
underbygger argumentet med att individen måste finna tillit till samhället för att 
vilja ställa upp på de regler och normer som finns för att samhället ska kunna 
fungera, dvs. det sociala kontraktet.124  

Vidare talar Östergren om brytpunkterna för de olika hållbarhetsaspekterna, 
dvs. när systemen kollapsar. Han menar på att brytpunkten för miljön förefaller 
ganska uppenbart genom att jorden ”går under”, naturkatastrofer utrotar allt liv på 
jorden eller dylikt. Den ekonomiska brytpunkten är likaså ganska obestridlig och 
ska motverkas genom kontinuerlig tillväxt men den sociala brytpunkten är inte 
lika tydligt. Brytpunkten kan tänkas vara då brott mot det sociala kontraktet 
begås, dvs. att individer inte vill upprätthålla detta då man upplever en 
besvikenhet mot samhället och inte längre vill ställa upp på de regler och normer 
som finns. Östergren applicerar detta lite hastigt på Malmö och menar på att 
tendenser till det sociala kontraktets brytpunkt kanske redan har visat sig i vissa 
stadsdelar i form av hög misstro och besvikelse på samhället.125 Dempsey-listan, 
liksom Olsson belyser också vikten av att människan upplever att hen har 
möjlighet att påverka sin livssituation, både politiskt, kulturellt och genom andra 
livsstilsval.  

                                                
120 Stigendal, M. (2012) s. 7 
121 Stigendal, M. (2012) s. 56 
122 Macionis, J. J. & Plummer, K. Sociology: A global introduction (2008) s.109f 
123 Stigendal, M. (2012) s. 56 
124 Östergren, P-O. (2012) 
125 Östergren, P-O. (2012)  



 
 

26 

Förutom hälsa och ojämlikhet tar Malmökommissionens delrapport upp vikten av 
stads- och den fysiska planeringen för social hållbarhet. Genom att undvika en allt 
för segregerad stad och planera för funktionsblandning, integration genom 
blandade bostadsområden och smidig kollektivtrafik ska hela staden bindas 
samman och få minskade barriäreffekter. Verksamheter av olika slag ska kunna 
etableras i hela staden med fördel, vilket leder till bra tillväxtmiljöer och en ökad 
rörelse i staden.126 Detta bekräftas också i översiktsplanen där det beskrivs att 
”Stadsrummets användning och det stadsliv som skapas är väsentligt för social 
hållbarhet.”127 Man vill också förtydliga att stadsplaneringen inte löser större 
frågor för den sociala hållbarheten. Dock påstår de att den kan ”… verka 
stödjande för en god socio-ekonomisk utveckling i hela staden. Stadsutvecklingen 
i Malmö har skapat en god ekonomisk och ekologisk plattform att bygga vidare på 
för att också skapa socialt värde och social bärkraft.”128 Dempsey-listan har 
också urbanitet som en viktig punkt liksom en attraktiv offentlig sfär.129  

Malmö presenterar på sin hemsida att bostäder också är väsentliga delar av 
en socialt hållbar stad. Därför har de utarbetat sex punkter för hur en socialt 
hållbar bostadsförsörjning ska se ut i Malmö. 
 

1. Kommunen ska aktivt motverka boendesegregation i Malmö 
genom att stimulera till ett allsidigt bostadsbyggande vad gäller 
olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper.   

2. Alla malmöbor ska kunna erbjudas en bostad som motsvarar det 
behov man har genom en god tillgång till ett varierat utbud av 
bostäder på marknaden. Frågan om tillgänglighet ska ha särskilt 
fokus.   

3. Kommunen ska underlätta förmedlingen av hyresbostäder till de 
bostadssökande.   

4. Kommunen ska arbeta för att utveckla och höja boendekvaliteten 
i bostadsområdena.  

5. Bostadsbyggande och planering ska ske med högsta möjliga 
demokratiska ambitioner.   

6. Stadsdelarnas behov av lokaler för skola, barnomsorg, vård, 
omsorg och socialt boende vid nyproduktion av bostäder ska 
komma in tidigt i planprocessen.130 

 
Michael Pacione påpekar också att bostaden är viktig för social hållbarhet och 
menar att tillgången till bostäder ska vara jämlik. Han menar också att 
levnadsmiljön ska vara jämt och rättvist fördelad över befolkningen, liksom 
tillgången till områden och rätten att göra anspråk på både den byggda och 
naturliga miljön.131 Likaså bekräftar Dempsey-listan att acceptabla bostäder och 
närhet till samhällsservice är viktigt för den sociala hållbarheten.132 
Malmö är även deltagare i SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) satsning på 
social hållbarhet ”Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa” och 
stod som värd för det första mötet 2011. Samlingen består av 20 kommuner som 
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127 Malmö stad 12  (2011) s. 73 
128 Malmö stad 12 (2011) s. 12 
129 Dempsey et al. (2009) 
130 Malmö stad 13 (Sveriges kommuner och landsting) 
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tillsammans ska diskutera och komma fram till de mest värdefulla aktörerna, 
insatsområdena och åtgärderna för en minskad ohälsa hos befolkningen.133 SKL 
har valt att definiera social hållbarhet på följande sätt: 
 

“Förutom folkhälsa rymmer begreppet bland annat frågor som 
urban utveckling, jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, 
kultur, delaktighet och inflytande samt brottsförebyggande arbete. 
Begreppet är också vanligt förekommande i arbetet för att uppnå en 
hållbar utveckling inte minst i regionala utvecklingsplaner.”134 
 

I sin definition tar SKL upp ett par saker Malmö inte nämner i sina dokument. 
Hälsoaspekten är tydligt nämnt i Malmös dokument, liksom jämställdhet. Dock 
förekommer inte mänskliga rättigheter som begreppsdefinition för social 
hållbarhet, liksom brottsförebyggande arbete. Kultur i bred bemärkelse menar 
Malmö är viktigt för stadsrummet som också ska vara utrymme för evenemang 
och aktivitet.135 Trots att Malmö inte talar om t ex mänskliga rättigheter är de 
deltagare i SKL:s satsning på social hållbarhet och kan tänkas att de sluter upp 
under samma definition av begreppet.   
 
 
 

5.3 Hur är Malmös definition av social hållbarhet i förhållande till 
andra svenska städer?  

Den sociala hållbarheten lämnar, precis som hållbarhetsbegreppet, mycket 
utrymme för fri tolkning. Det kan tänkas att det innefattar både för- och nackdelen 
med ett så brett begrepp. Det finns utrymme att misstolka och utelämna samtidigt 
som det finns utrymme för utveckling och flexibilitet. I detta avsnitt presenteras 
kort vad nio av de större städerna i Sverige (urval från SCB136) definierar social 
hållbarhet som på respektive hemsida och jämförs med Malmö. För denna 
jämförelse ingår Göteborg, Uppsala, Linköping, Örebro, Helsingborg, 
Norrköping, Jönköping, Umeå och Borås, samtliga med över 100 000 invånare 
(31 december 2011).137  
 
Göteborg, som andra största stad i Sverige med 520 374 invånare (31 december 
2011)138 förklarade tydligt på sin hemsida vad de avser med social hållbarhet:  
 

”Social hållbarhet handlar kortfattat om att två saker ska 
finnas i ett samhälle. Den ena är välfärd och innebär att 
människor ska ha en ha en hygglig standard och leva i en 
trivsam miljö. Välfärd betyder också att fördelningen av 
livets goda ska vara någorlunda rättvis. Den andra saken är 
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att sociala system, som samhällen, ska ha en förmåga att 
lösa problem som människor hamnar i.”139 
 

Under denna text, som är ett utdrag ur densamma, finns länken till Sören Olssons 
artikel ”Social hållbarhet i ett planeringsperspektiv”140 som mer ingående 
angriper definitionen av den sociala hållbarheten. Göteborg tar här upp ett 
begrepp som inga av de övriga städerna använder när de väljer Olssons 
beskrivning – problemlösarkapacitet. Malmös Per-Olof Östergren och Olsson 
verkar vara överens om att människan påverkas mycket av det samhälle hon lever 
i. Båda bekräftar att ett mer jämlikt utan allt för stora skillnader mellan invånarna 
i ett samhälle är bättre för hela samhället och människornas hälsa. Stigendal 
menar också på att en höjd kunskapsnivå kan minska detta glapp mellan 
människor och minska motsättningarna. Intressant är dock att Göteborg (genom 
Olsson), som enda stad, nämner problemlösarkapaciteten som viktig för den 
sociala hållbarheten. Malmö nämner sällan institutionernas roll i skapandet av ett 
socialt hållbart samhälle, förutom Stigendal som talar om kunskap och indirekt 
syftar på utbildningsinstitutionerna.  

Likaså använder Uppsala sig av en tolkning avvikande från resten av 
städerna. Uppsala talar om hur de ska arbeta för social hållbarhet utifrån de 
mänskliga rättigheterna i samtliga sektorer av sin verksamhet, vilket ligger i linje 
med SKL:s beskrivning där Uppsala också är deltagande. De mänskliga 
rättigheterna ska fungera som ledstjärna för Uppsalas inflytande över 
samhällsutvecklingen men också i samarbeten med andra. De menar att alla 
individer ska vara fria att styra sina liv och att vi ska mötas som jämlikar inom 
arbetslivet, samhällslivet liksom i familjelivet. ”Delaktighet, trygghet, jämlika 
villkor, tillgänglighet, jämställdhet samt respekt för mångfald är 
grundpelarna.”141 Dessa komponenter och en god hälsa menar Uppsala är viktigt 
för en positiv och socialt hållbar utveckling. Malmö och Uppsala förefaller 
överens kring vad social hållbarhet innebär, trots att varken Malmö eller någon 
teoretiker jag hänvisat till inte nämner mänskliga rättigheter som en definition.  

Linköping anser att medborgarnas deltagande är viktigt för en social 
hållbarhet. Det ska finnas goda förutsättningar att delta politiskt, påverka 
kommunal verksamhet och, precis som Uppsala ser de, vikten av att individen ska 
kunna styra sitt eget liv. Detta ligger helt i linje med Dempsey-listan under 
punkten ”Participation and local democracy”. Medborgarna i Linköping ska 
känna att de har inflytande över sin egen situation, att de har möjlighet att påverka 
och att de har resurser att styra sitt liv ekonomiskt vilket överensstämmer med 
Malmös vision om att alla invånare ska ha möjlighet att försörja sig på sin 
inkomst.142 Även ”arbete/sysselsättning, bostad, utbildning, kultur, rekreation, 
hälsa, trygghet och social förankring” anser Linköping är viktigt att individen 
själv kan styra för att staden ska vara socialt hållbar. 143 Malmö stämmer in i de 
första av punkterna men trots att Malmö tar upp socialt kapital och det sociala 
kontraktet och social sammanhållning nämner de inte social förankring som en 
definition av social hållbarhet. Dempsey-listan tar upp ”sense of community and 
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belonging” och ”social networks”144 som två begrepp vilka kan tänkas vara 
närliggande social förankring. Intressant nog talar Malmö ganska lite om 
känslomässiga förankringar och känsla av tillhörighet som en definition av social 
hållbarhet utan mer om samhällsstrukturer i form av ex. jämlikhet.  

Örebro har en lite annorlunda framtoning jämfört med de två föregående då 
de anser att social hållbarhet handlar om ”att bygga upp ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle med jämlika och goda levnadsförhållanden”.145 De menar att 
det viktigt att inte glömma bort att tala om mer basala delar av tillvaron som mat, 
bostad, demokrati och fred, vilket kanske inte alltid är självklarheter i vår samtid. 
Även jämlikhet, valfrihet, utbildning, kultur, gemenskap, trygghet, psykisk och 
fysisk hälsa är viktigt för den sociala hållbarheten.146 Trots att Malmö bekräftar 
alla de sistnämnda punkterna samt vikten av bostad tar de aldrig upp faktorer som 
mat och fred för social hållbarhet. Vad Örebro grundar sin definition i för 
problematik kan jag inte svara på, dock är det en intressant användning av 
begreppet som ingen utav de andra kommunerna eller teoretikerna har använt sig 
av.  

Helsingborg har valt att ytterst kort kommentera social hållbarhet och 
skriver att social hållbarhet går att redovisa utmärkt genom att mäta hälsa och dess 
ojämlikhet.147 Detta bekräftar Malmö genom Östergren som också menar på att 
hälsan utgör ett bra mått på den sociala hållbarheten.148 Malmökommissionen vill 
även hävda att ”hälsoutvecklingen utgör en viktig indikator på hållbarhet av alla 
tre dimensionerna av hållbar utveckling.”149 

Enligt Norrköping är det viktigt att både ha människa och miljö i åtanke när 
ett socialt hållbart samhälle ska skapas.150 Integration är en grundläggande del för 
socialt hållbar stadsutveckling där det handlar både om att integrera mellan såväl 
som inom stadsdelar.151 Norrköping väljer också att hänvisa till Boverkets 
definition av socialt hållbar stadsutveckling där helhetssyn, variation, samband, 
identitet, inflytande och samverkan är de fem punkter som benämns som 
återkommande teman.152 Norrköping skriver vidare att det är viktigt att blanda 
upp bostadsområden och förlägga attraktiva boendeformer i mer resurssvaga 
områden att ”bryta den ensidiga befolkningssammansättningen i välbärgade 
områden” samt att det vid nyproduktion alltid bör byggas i blandade 
upplåtelseformer.153 Även Malmö vill ha nå social hållbarhet genom att minska 
bostadssegregationen, vilket de beskriver i de sex punkterna för en socialt hållbar 
bostadsförsörjning. De nämner hur blandade upplåtelseformer, hustyper och 
lägenhetsstorlekar i kombination med god kvalitet och tillgänglighet ska hjälpa 
Malmö nå sina mål.154 Norrköping framstår vassare i sin beskrivning då de vill 
bryta befolkningssammansättningen i vissa områden för att skapa integration.  

Jönköping har i sin översiktsplan från 2002 valt att hänvisa till Agenda 21:s 
mål för social hållbarhet, vilket innefattar faktorer som hälsa och livskvalitet, 
boende, utbildning, möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, makt och 
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inflytande över sitt liv, tillgång till fri information, möjlighet att utöva sin religion 
och kultur samt jämställdhet.155 Jönköping nämner fri tillgång till information och 
möjlighet att utöva kultur och religion. Detta är inte nämnt av Malmö som 
definitioner av social hållbarhet, däremot förekommer de andra punkterna. Dock 
knyter det an till Michael Paciones faktorer för en social hållbarhet där han 
nämner ”… full tillåtelse för kultur och andliga behov.”156 Varför Jönköping 
(genom Agenda 21) valt att hänvisa till fri tillgång till information som väsentligt 
för social hållbarhet är oklart. Förvisso menar både Olsson och Dempsey-listan att 
demokrati är viktigt, viket kan tänkas innefatta detsamma, dock nämner de aldrig 
fri tillgång till information. 

Umeå menar att inflytande och jämlikhet är viktigt för social hållbarhet. 
Likaså är att individen känner sig trygg och delaktig.157 De trycker hårt på 
jämställdheten158 och menar att det är en viktig aspekt av utvecklingen av social 
hållbarhet liksom folkhälsoarbetet.159 Liksom Umeå menar Malmö att jämlikhet 
och hälsan är viktigt för en social hållbarhet. Umeå väljer att nämna trygghet som 
en viktig faktor vilket Malmö sällan använder. Östergren nämner tryggheten i 
samband med resonemanget om socialt kapital då han menar att jämställdheten 
och spridningen av socialt kapital har inverkan på hur trygga människorna känner 
sig i samhället.160   

Borås, som sista och minsta stad för jämförelsen beskriver social hållbarhet 
kort och gott i en mening. De menar att det handlar om att med ett långsiktigt 
perspektiv bygga ett ”… stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 
mänskliga behov tillfredsställs.”161 Vad dessa grundläggande mänskliga behov 
består i beskrivs inte utav Borås, vilket lämnar ett stort tolkningsutrymme. Detta 
speglar också en låg ambitionsnivå från Borås vad gäller social hållbarhet. Malmö 
delar inte den exakta definitionen med Borås. Även om Malmö inte skulle 
förringa den har de gjort en mer utarbetad plan för hur social hållbarhet ska 
uppnås än Borås.  
 
Som synes blandas många olika tolkningar inom begreppet social hållbarhet. Då 
väldigt mycket tolkningsutrymme ges finns möjlighet för städerna att, som 
Malmö, arbeta hårt för att förbättra stadens sociala hållbarhet. Alternativt kan de, 
som Helsingborg och Borås, nämna begreppet i en enda mening vilket både 
skapar möjligheter för städerna att agera stort och mycket för social hållbarhet, 
eller att inte göra något alls. 

Överlag förefaller de flesta städerna överens om att jämlikhet och hälsa är 
två viktiga faktorer för social hållbarhet, liksom delaktighet. Dessa tre 
återkommer flera gånger och Malmö förmedlar också varför dessa är så viktiga 
genom de dokument som granskats. De andra städerna (förutom Göteborg) har 
inte valt att precisera vad de menar närmare med social hållbarhet, jämlikhet och 
hälsa. De behandla ovan nämnda faktorer som viktiga, dock förklarar de inte mer 
ingående hur vissa faktorer kan utgöra social hållbarhet och inte heller så mycket 
åtgärder för att nå målen framgår.  
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Trots att Malmö arbetar så brett med social hållbarhet för tillfället är det stor 
spridning på definitionerna av social hållbarhet bland de olika städerna. Trots att 
många städer anammar val av begrepp fanns ändå variation. Mänskliga rättigheter 
var ett begrepp som dök upp som Malmö inte använder. Detta kan ses som ett 
ganska grundläggande begrepp, som framstår som något väldigt positivt men 
kanske egentligen inte tillför så mycket i den faktiska diskussionen för social 
hållbarhet i svenska städer. Likaså Örebro som menar att mat och fred är viktigt 
för social hållbarhet. Detta nämns inte av någon annan stad, inklusive Malmö. 
Norrköping menade att segregationen motverkas genom att bryta upp 
bostadsområden och försöka blanda olika kapital starka invånare, vilket Malmö 
inte har påtalat som en lösning på segregationsproblematiken även om blandning 
av upplåtelseform m.m. är omnämnt. Kanske har städernas formuleringar 
koppling till en direkt problematik/intressen inom staden, till politiska åsikter, 
eller något annat.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Social hållbarhet saknar definition och konsensus, det har varit ett tydligt budskap 
både från de teoretiker jag använt mig av men också från Malmö stad. Detta 
finner jag väldigt intressant då de flesta kommuner/städer och även på nationell 
nivå använder sig av både hållbar utveckling men också social hållbarhet. Det 
mest intressanta är att många hänvisar till ett begrepp de inte själva väljer att 
definiera samtidigt som en allmän definition inte heller finns. Alla kommuner jag 
studerade planerade mer eller mindre för hållbar utveckling, vilket bekräftar 
begreppets genomslagskraft men också som en trendfaktor. Som, Erik 
Swyngedouw poängterade i sin text162, så skulle ingen uppenbart motarbeta 
hållbar utveckling. För, det finns väl ingen som vill gå en ohållbar framtid till 
mötes? Vilket också syns tydligt. Genom att negera påståendet om strävan efter en 
hållbar utveckling, förtydligas hur kommunerna/städerna bara bekräftar något som 
kanske borde vara självklart. Begreppen klingar positivt och i en tid där städer 
konkurrerar med varandra kan det därför vara en god idé att implementera hållbar 
utveckling och social hållbarhet i sin planering. Huruvida en definition och klar 
handlingsplan sedan existerar verkar vara ett senare problem.  

Malmö visar på att deras definition av social hållbarhet innehåller en tydlig 
interdependens mellan hälsa och jämlikhet. Genom god hälsa kan vi tillgodose vår 
överlevnad och genom en jämlik samhällsstruktur kan vi alla hålla oss mer 
hälsosamma. Som tidigare nämnt anser Malmö att hälsan är ett bra mått på social 
hållbarhet, vilket syftar till att det är så Malmö väljer att operationalisera social 
hållbarhet. Sambanden och resonemangen är väl under byggda och legitimeras 
genom doktorer, professorer (bl. a. Östergren och Stigendal) m.fl. som yttrar detta 
å Malmös vägnar vilket kan tänkas öka trovärdigheten i diskussionerna. Framför 
allt kan tänkas att det är av vikt att övertyga malmöborna om att problemen är 
uppmärksammade och åtgärder ska vidtas för att förbättra förhållandena. Även att 
Malmö vågar vara självkritiskt kan tänkas öka förtroendet hos allmänheten, vilket 
utstrålar att problematik kopplat till social hållbarhet inte förbises utan påvisas. 
Detta skulle även kunna inspirera andra svenska städer att i större utsträckning 
uppmärksamma liknande problematik och vidta åtgärder innan allt för stora kriser 
uppstår.  

Malmö beskriver också hur viktigt socialt kapital, social sammanhållning, 
arbetet och bostaden är för en social hållbarhet. Socialt kapital beskrivs som 
viktigt för bl. a. tryggheten och social sammanhållning syftar till lojalitet och 
gemensam värdegrund. Dessa kan förstärkas genom ett mer jämlikt samhälle och 
på så vis också den sociala hållbarheten. Arbetet måste kunna möjliggöra 
självförsörjning vilket också ska bidra till en minskad klyfta mellan människorna i 
staden vilket man menar är viktigt för jämlikheten. Likaså menar Malmö att 
boendeförhållanden är viktiga med god tillgänglighet, kvalitetshöjning och som 
motverkan av segregation. Vad Malmö menar exakt med att en inkomst ska 
möjliggöra självförsörjning är oklart. Ligger inkomstgränsen för möjlighet till 
självförsörjning precis över existensminimum? Utgörs självförsörjning av att 
människor klara sig från biståndstagande? I så fall, kan detta verkligen kallas 
socialt hållbart? De bostadspolitiska åtgärderna innefattar mer tydliga riktlinjer för 
hur social hållbarhet ska uppnås. Då det sociala hållbarhets-begreppet beskrivs 
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som orienterande och riktningsvisande kan dessa punkter om tillgänglighet, 
förbättrad standard, motverkan av segregation m.m. anses vara väl utformade för 
att definiera hur Malmö menar att en socialt hållbar bostadsförsörjning ska 
fungera. 
Intressant är att Malmö väger in förhållandevis lite emotionella argument i sina 
definitioner av social hållbarhet. Både Dempsey-listan och andra städer menar på 
att social hållbarhet även skapas genom att invånarna har känslomässig 
anknytning till staden och även om Malmö sluter upp under denna definition i 
praktiken, gör de inte detsamma i text. God hälsa kan förvisso innebära 
emotionella band till staden och känslomässig anknytning men detta uttrycker 
Malmö aldrig. Däremot talar de om social sammanhållning, vilket bygger på bl.a. 
lojalitet, gemensamma värdegrunder och solidaritet. Dock kan det tänkas att social 
sammanhållning också kan bedrivas på en professionell nivå, vilket inte 
nödvändigtvis behöver innefatta emotionella band. 

Märklig finner jag att Örebro, och inte Malmö nämner de fundamentala 
delarna i livet som mat och fred. Malmö har en barnfattigdom på 30% 163 och 
nämner inte att mat på bordet är viktigt för social hållbarhet, vilket förvånar. 
Likaså är att Malmö inte talar mer om värdet av kulturutövande och mångfald 
trots invånare från 175 olika länder som utgör en betydande del av staden. 
Förvisso nämner de kultur som en viktig del av stadsrummet men detta snarare i 
form av konst- och ljusinstallationer än som praktiskt utövande av religion och 
kultur.  

I jämförelsen mellan Malmö och de andra städerna fann jag också att 
Uppsala, Jönköping och Linköping beskriver social hållbarhet som att individen 
ska vara fri och lämnas valfrihet att påverka sin tillvaro. Utan att veta hur dessa 
städer styrs politiskt, förefaller det vara närbesläktat en liberal livsåskådning där 
individen ska lämnas att göra fria val utan allt för mycket statlig/kommunal 
inblandning. Malmö tar inte upp individens valfrihet på samma sätt som ovan 
nämnda städer utan talar mer om samhällsfunktioner och strukturer. Frågan är om 
individen skapar sina egna förutsättningar eller är det samhällsstrukturerna som i 
första hand påverkar livssituationen för invånarna? Malmö stad verkar övertygad 
om det sistnämnda då både Stigendal, Östergren och Malmökommissionen talar 
om inbyggda samhällsstrukturer som påverkar faktorer som jämställdhet och 
hälsa. Östergren talar även om den hierarkiska ordning som påverkar vår hälsa 
beroende på om vi befinner oss högt upp eller långt ner. Detta kan också tänkas ha 
med Malmös socialdemokratiska styre att göra, vilket också påverkar hur man ser 
på människans roll i samhället och samhällsstrukturernas inverkan på människans 
tillvaro. Malmös inställning tycks vara att de genom politiska förändringar och 
strukturomvandlingar kan förbättra hälsan och minska ojämlikheten för att nå en 
mer socialt hållbar stad.  
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8. Sammanfattning 

Hållbar utveckling har fått ett påtagligt inflytande i vår samtid och presenterades 
första gången i Brundtlandrapporten 1987. Under Riokonferensen 1992 
utarbetades tre grundpelare av begreppet; ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Social hållbarhet ansetts vara den minst prioriterade av 
hållbarhetsaspekterna vilket kan härledas till dess otydliga definition, brist på 
tydliga mål och konsensus. Begreppet har vuxit som ämne på den politiska 
agendan och Malmö stad har under de senaste åren startat omfattande projekt för 
att öka den sociala hållbarheten. Malmö har omnämnts som både dual och som 
Sveriges mest segregerade stad vilket påvisar en problematik kring den sociala 
hållbarheten. Som åtgärder har bland annat ”Kommission för ett socialt hållbart 
Malmö” tagit form. Denna ska genom vetenskaplig forskning komma fram till hur 
staden ska gå till väga för att på bästa möjliga sätt nå en långsiktigt socialt hållbar 
stad. 

Syftet med denna uppsats är att studera offentliga dokument publicerade på 
Malmö stads hemsida för att utröna hur Malmö själva väljer att definiera social 
hållbarhet. Även en jämförelse av Malmö och andra större svenska städer görs, för 
att undersöka hur olika begreppet kan användas. Teoretikerna bekräftar att social 
hållbarhet är brett och odefinierat samtidigt som de ger förslag på vad som kan 
innefattas. T ex menar de att hälsa, bostad och välfärd är viktiga delar av ett 
socialt hållbart samhälle. Även kritiker till begreppet finns vilka hävdar att en 
vettig politik kring social hållbarhet inte kan utarbetas då ingen allmängiltig 
förklaring finns. Sören Olsson hävdar dock att social hållbarhet är ett orienterande 
begrepp som anger riktning, vilket skapar möjlighet för dess utveckling efter 
behov. Genom att använda textanalys som metod granskas de offentliga 
dokumenten på Malmös hemsida och lokaliserar de egna definitioner av social 
hållbarhet staden gör.  

Malmös dokument bekräftar den uteblivna definitionen av social hållbarhet. 
De faktorer de menar att begreppet utgörs till största del av hälsa och jämlikhet. 
Per-Olof Östergren menar på att hälsan är en förutsättning för människans 
överlevnad och detta måste därför vara en viktig del av social hållbarhet. Hälsan 
påverkas av var i den hierarkiska samhällsordningen individen befinner sig. 
Därför kan också hälsan förbättras om klyftorna och ojämlikheten minskar i 
Malmö. Även en ökad kunskap för hela befolkningen har inverkan på den sociala 
hållbarheten. Stigendal menar att genom ökade kunskapssatsningar kan hälsan 
förbättras och ojämlikheten minska, speciellt genom satsningar på kvalitativ 
kunskap. Även arbetet och bostaden är viktiga för en socialt hållbar stad. Genom 
arbeten som ser till människans självförsörjning samt integrerade bostadsområden 
ska klyftorna minska. Malmö menar att förutsättningarna för social hållbarhet 
skapas utifrån fördelning och rådande samhällsstrukturer.  

Malmö jämförs också med nio av Sveriges större städer för att belysa hur 
stort tolkningsutrymme social hållbarhet erbjuder. Även om inga beskrivningar 
motsäger varandra finns ändå stor spridning kring städernas olika definitioner av 
social hållbarhet. Av den framgår att Malmö för en mer omfattande diskussion 
kring social hållbarhet och har en bredare definition än de andra städerna.  
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